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Aby mohly programy JAPO provádět elektronickou evidenci tržeb (EET), musí být na počítači nainstalován 
podpůrný modul. Ten pro nás vyvinula firma MOPRO (http://www.mopro.cz). Tento modul si u nás můžete 
objednat za cenu 2000 Kč bez DPH (pro jedno PC a DIČ). Vlastní údržbu modulu (aktualizace) provádí pří-
mo výrobce. Bezplatné nové verze budou k dispozici na našich stránkách, o jejich vydání budeme informovat. 
Totéž se týká i případných placených aktualizací (pokud k nim v budoucnu dojde).

Objednávku modulu pro EET můžete provést současně s objednávkou plné verze nebo upgrade programu 
JAPO. Modul si můžete stáhnout z našich stránek http://www.japo.cz, případně z instalačního CD. 
Po nainstalování modulu je nutné provést objednávku licence přímo z modulu. Firma MOPRO obratem 
modul aktivuje nejprve do 30 denního zkušebního režimu, po zaplacení ceny pak do neomezeného provozu.

Z uvedeného tedy vyplývá, že instalace modulu je opravdu omezena pouze na konkrétní PC. 
Není možné jej volně přetahovat z PC na PC a obcházet tak licenční podmínky modulu. 

Na jednom PC je možné provádět elektronickou evidenci tržeb pouze pro jeden subjekt (DIČ), 
pro který je daný modul registrován. I když má uživatel programu JAPO multilicenci (vede účetnictví více 
firmám), EET může provádět pouze pro jednu firmu.

1. Stažení modulu EET ze stránek JAPO
Nejjednodušším způsobem je napsat do svého prohlížeče tuto adresu (nebo na ni v návodu klepnout myší):

http://www.japo.cz/_programy/EET2_INST.exe

Ihned se zahájí stahování instalátoru a po jeho skončení můžete přejít ke kapitole 3 tohoto návodu.

Pokud ale chcete najít instalátor přímo na příslušné stránce naší internetové prezentace, přejděte na adresu 
http://www.japo.cz a v záhlaví klepněte na červenou kuličku Stáhněte si.

Zobrazí se stránka věnovaná zkušebním verzím. 
V levém sloupci klepněte na tlačítko Plné verze.

Pod tlačítkem Plné verze se zobrazí další možnosti. 
Klepněte na šedé tlačítko Modul pro EET.

Zobrazí se stránka věnovaná modulu pro EET. Uprostřed stránky najdete nadpis Plná verze modulu EET 
a pod ním tabulku s odkazem ke stažení. Klepněte na tlačítko Stáhnout.

Instalátor modulu si nemusíte ukládat na disk, můžete jej nechat rovnou spustit. 
Pokud si jej stáhnete, bude název souboru EET2_INST.exe a ikona může vypadat 
jako obrázek vpravo. Vlastní postup instalace si popíšeme v kapitole 3.

2. Nalezení modulu EET na instalačním CD
Vložte do mechaniky instalační CD. Zobrazí se okno Přehrát automaticky s několika možnostmi 
pokračování. Klepněte myší na Otevřít složku a zobrazit soubory. Zobrazí se okno s obsahem CD.

Klikněte myší na soubor s názvem EET2_INST.exe a spustí se instalační program, který provede instalaci. 
Podrobně si ji popíšeme v kapitole 3.
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3. Instalace modulu EET
Po spuštění instalačního programu se zobrazí 
úvodní okno. Potvrďte jej klávesou Další.

Zobrazí se okno, ve kterém je potřeba zadat 
údaje o firmě, pro kterou bude prováděna 
elektronická evidence tržeb.

Postupně zadejde DIČ, ID provozovny a číslo 
pokladny. Údaje vyplňujte pečlivě, chyba v DIČ 
nebo ID provozovny by měla za následek pro-
blémy s ukládáním paragonů na server finanční 
správy (je to kontrolováno). 

Číslo pokladny je vaše vlastní číslování, pokud 
máte jen jednu, uveďte 1.

Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko Další.

V tomto okně je možné upravovat cílovou 
složku instalace. V žádném případě ji neměňte, 
nechte ji tak, jak je přednastavena. V opačném 
případě by nemusela komunikace mezi modu-
lem a programy JAPO fungovat.

Proto okno pouze potvrďte tlačítkem Další.

Na této obrazovce ponechte zatrhnutu jen 
volbu „Instalovat jako službu“. Ostatní zatržení 
klepnutím na příslušné čtverečky zrušte. 

Okno pak potvrďte tlačítkem Další.

Úvodní část instalace je hotova. 
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Zobrazil se souhrn předvolených parametrů, 
které potvrdíte tlačítkem Instalovat. 

Tím se zahájí vlastní kopírování souborů.

O průběhu instalace vás informuje vodorovný 
„teploměr“. Nic nedělejte, pouze čekejte.

O dokončení instalace vás informuje toto okno. 
Potvrďte jej tlačítkem Dokončit.

Instalační program se ukončí a spustí se 
nainstalovaný modul EET. 
V něm bude potřeba provést nastavení, 
která si popíšeme v kapitole 4.

4. Nastavení modulu EET
Takto vypadá úvodní 
obrazovka (servisní 
dialogové okno) modulu 
EET. 

Některé údaje jsou již 
předvoleny z instalace, 
další bude potřeba 
nyní doplnit.
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Zobrazí se tabulka, ve které je potřeba vyplnit údaje o majiteli licence na modul. Vyplňujte je pečlivě, IČO 
a DIČ musí souhlasit s údaji, které jsou (budou) uvedeny na faktuře za modul, vystavené firmou JAPO. 
Vyplnit je nutné údaje označené hvězdičkou a kód distributora (ostatní je nepovinné):

• IČO
• DIČ
• Firma
• e-mail
• Kontakt

Kód distributora je závislý 
na programu, ke kterému 
budete modul používat. 
Zadejte jej přesně, 
bez správného vyplnění 
neproběhne aktivace 
modulu: 

•	 UH1AK1	(pro Konto a síťový sklad)
•	 UH2B59	(pro Deník Profi, Sklad Profi a Pokladnu)

Celý proces získání licence dokončíte klepnutím na tlačítko Odeslat objednávku.

Během několika okamžiků obdrží modul 30 denní zkušební licenci. Najdete ji pod záložkou Licence.

Nastavení certifikátu
Aby mohla elektronická evidence tržeb fungovat, musíte mít od finanční správy přidělen certifikát 
a ID provozovny, díky kterým vaše účtenky „poznají“. Obojí bylo nutné vyřídit předem. 

ID provozovny jste zadávali v úvodních krocích instalace, nyní ještě doplníte svůj certifikát. 

• Klepněte myší na tlačítko se zeleným plus: 

• Zobrazí se klasické dialogové okno Windows, ve kterém budete moci zadat cestu k certifikátu. Nezáleží, 
jestli jej máte na flešce nebo někde na disku PC, prostě jej najděte, označte a okno pak potvrďte.

• Certifikát se naimportuje do modulu EET a jeho název bude zobrazen v údaji s názvem Certifikát.

5. Získání licence k modulu EET
Modul pro EET je nainstalovaný, nastavený, ale abyste jej mohli začít používat, musíte si objednat licenci. 
Po jejím získání bude modul pracovat 30 dnů ve zkušebním režimu. V této době je potřeba zaplatit jeho cenu.
Jako uživatel programů JAPO si objednáváte modul u nás a my vám jej také fakturujeme. Přijatou platbu pak 
automaticky převádíme firmě MOPRO, která si ji spáruje s informacemi získanými z objednávky. Následně pak 
provede dálkovou aktivaci modulu. Pokud není modul během 30 dnů zaplacen, automaticky se deaktivuje.
Ve spodní části servisního dialogového okna modulu EET klepněte na záložku Objednávka. 
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6. Odeslání zkušební tržby na server EET
Nyní si můžete vyzkoušet, že je modul EET 
nastaven správně. V levé části jeho servisního 
dialogového okna je několik údajů, které můžete 
vyplnit zkušebními daty:

• Pořadové číslo účtenky
• Datum tržby (je přednastaveno)
• Tržba (částka)

Protože se jedná o zkoušku, nezapomeňte 
zatrhnout políčko Ověřovací mód.

Zkoušku modulu EET zahájíte klepnutím na 
tlačítko EET. Modul vytvoří datovou zprávu, 
zašifruje ji, opatří vaším elektronickým 
podpisem a odešle na server finanční správy. 

Během několika sekund by měl modul získat odpověď (samozřejmě bez kódu FIK). 

Výsledek komunikace je 
zobrazen ve spodní části 
servisního dialogového 
okna v záložce EET. 
V prvním řádku vidíte 
kód chyby 0, datovou 
zprávu se podařilo 
zpracovat. 
Číslo účtenky, datum 
tržby a tržbu nyní smažte 
a zrušte také zaškrtnutí 
políčka Ověřovací mód.

Pokud by vaše zkouška dopadla jinak, je potřeba případnou chybu odstranit a zkusit test znovu.

7. Další informace modulu EET
Ve spodní části servisního dialogového okna modulu EET vidíte několik záložek. Některé už jsme využili, 
pro úplnost si ještě popíšeme, k čemu jsou ty zbývající.

•	 Odesláno: zde se zobrazují tržby, které byly v pořádku nahlášeny a kterým bylo přiděleno číslo FIK
•	 K	odeslání: pokud dojde k nějakému problému s kontaktem na server EET budou zde nevyřízené tržby 

zobrazeny. Modul se je pak bude pokoušet odeslat každých 10 minut.

8. Uzavření okna modulu EET
Servisní dialogové okno modulu EET uzavřete klepnutím na křížek v pravém horním rohu okna. 
Tímto jste ukončili pouze okno, nikoliv práci modulu. Ten je v počítači nainstalován jako služba Windows 
a pracuje na pozadí. Spouští se automaticky při každém startu počítače, není na první pohled viditelný. 

9. Budoucí aktualizace modulu EET
Firma MOPRO vydává bezplatné aktualizace modulu, které se mohou automaticky stahovat a instalovat. 
Protože to ale v testovacím provozu přinášelo různé komplikace a obsluha si s tím nedokázala poradit, dohodli 
jsme se s výrobcem na možnosti automatické aktualizace vypnout. 
Pokud se vyskytne důležitá aktualizace, budeme na ni upozorňovat na našich stránkách. Instalace upgrade 
se pak bude provádět ručně stejným postupem, jako instalace plné verze modulu (bod 3 tohoto návodu).

10. Reinstalace modulu na nové PC, změna majitele licence
Modul je aktivován pro dané PC a majitele licence. Změna obou parametrů je možná, je ale nutné modul 
znovu aktivovat (vyplnit objednávku, viz bod 2) a důvod nové aktivace oznámit firmě MOPRO (aby nebyla 
aktivace posouzena jako nová a tudíž i zpoplatněná). 
Pokud budete potřebovat inovovat PC nebo změnit firmu, jejíž doklady se na server EET hlásí, předem nás 
kontaktujte. Dohodneme se o dalším postupu a zajistíme u firmy MOPRO rychlé provedení změny.5


